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Goeiemorgen dezemorgen, Edgar, en dezelfde grap-

pen maken. Ik stond vanmorgen op de tramhalte…
Wordt het werkend bestaan, Eh, wat heb jij d’r op?,
zo niet één lange oneindige herhaling? Daar zullen
we juffrouw Jannie met de koffie hebben. Maar als

Debiteuren, Crediteuren iets haarscherp aan het licht

brengt, Als dat Storm niet is…, is het hoe belangrijk

rituelen zijn. Zo, heren van het goeie leven. Ze bieden
houvast, vier, drie, twee, een! Jongens, wegwezen!
Bungyjumpen doen we wel ná werktijd.

Boek
Neuroten! Waarom je soms gek wordt
van je collega’s (en zij van jou) (Steven
Pont 2004)
■ Waarom ergeren we ons aan onze

collega’s? Samengevat: omdat het

neuroten zijn die pathologisch gedrag

vertonen, volgens Steven Pont, die het

kan weten, want hij is voormalig Big
Brother-psycholoog. En als er érgens

neuroten waren.

Gedrag blijkt circulair: het ene gedrag

roept het andere op, en zo is het krin-

getje rond. Dus als jij je collega’s neur-
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Op 1 mei 2008 stierf J.J. Voskuil, vooral be-

kend als schrijver van de cyclusHet Bureau
(1996-2000). De vijfduizend pagina’s zijn

toch in één zin samen te vatten: Han Voskuil over-

ziet zijn dertigjarige ambtelijke loopbaan als volks-

kundige bij het Meertens Instituut.

Echter, het betreft hier een sleutelroman, en dus heet

de schrijverMaarten Koning, en dewerkplek Het Bu-

reau. Ook alle anderemedewerkers krijgen een nom
de plume, maar dat is het énige dat aan hun per-

soonlijkheid versleuteld wordt. Dat maakt de code

watmakkelijk te kraken. ‘Ik ben wel eens bang dat jij

later zo over ons gaat schrijven’, zegt een collega in

Plankton, deel 3. ‘Daar hoef je niet bang voor te zijn’,
repliceert Maarten. ‘Daar zijn jullie te onbelangrijk

voor.’ Intussen noteerde Voskuil alles wat voorviel

op het instituut. En ‘All in the time of the boss’, in de

woorden van Slofstra (Freek Dijkstra).

Kantoorkunde
De onlangs overleden J.J. Voskuil specialiseerde zich met Het Bureau als

eerste in de kantoorkunde. Ook voor het lichtere amusement is kantoor-

omgeving de laatste jaren een inspiratiebron.

Maar dat is wat volkskundigen doen, ze noteren, tot

in de kleinste finesse. Zie: Het ophangen van de na-
geboorte van het paard (J.J. Voskuil, 1969). Met die-

zelfde aandacht voor detail

schreef Voskuil Het Bureau, dat
de nauwgezetheid en wijdlopig-

heid van een dissertatie heeft. En

daarmee specialiseerde Voskuil

zich binnen de etnologie als de

eerste in de kantoorkunde.

Televisieserie
Debiteuren, Crediteuren (Jiskefet
1995-1996)
■ Het lijkt vreemd datmensen die

elkaar elke dag in dezelfde omge-

ving zien, Goeiesmorgens, Jos, dan
ook nog dezelfde dingen zeggen,
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otisch vindt, wat zegt dat over jou? Pont geeft een

overzicht van de neuroses waarmen zoal al aan lijdt,

en volop voorbeelden van extreem gedrag. Daarin

bewijst Neuroten! zijn kracht: uiteindelijk vallen je

eigen collega’s dan nog best mee. En – het heet niet

voor niets een zelfhulpboek – jijzelf dus ook.

Televisieserie
The Office (2005- 2008) (remake van BBC-serie in
2001)
■ Over personeelsmanagement bestaan veel theo-

rieën. Eén hoop blabla, volgens afdelingshoofd

Michael Scott, man van de praktijk. ‘Wat het allerbe-

langrijkst voor ons bedrijf is? Het gebouw? De in-

ventaris? De omzet? Het zijn de ‘mensen’. Mijnmooi-

ste moment was niet toen ik de winst met zeventien

procent had verhoogd, of de uitgaven verminderd

zonder één personeelslid te verliezen. Nee, nee, nee.

Het was een jonge vent uit Guatemala, zijn eerste

baan in het land, sprak nauwelijks een woord Engels

en hij vroeg: “Mister Scott, wilt u peetvader vanmijn

kind zijn?”Wauw! Wauw… Uiteindelijk is er niets van

gekomen. We moesten hem laten gaan. Hij bakte er

niks van.’

Comic
Dilbert. Cubes and Punishment (Scott Adams 2007)
■Wat het totale gebrek aan privacy in de kantoortuin

met manshoge schuttingen: de cubicles, voor gevol-
gen kan hebben, zien we aan Dilbert. Hij is de wan-

hoop nabij: ‘Ik vraag om zó weinig. En dat is precies

wat ik krijg’. Op een ‘goede’ werkdag bereikt Dilbert

zijn hok zonder intermenselijk contact, want de hel,

dat zijn de collega’s. Zoals Wally die een screensaver

met nagelknipgeluiden heeft. En Alice die haar cubi-

cle heeft geboobytrapped. Heel even lijkt Dilbert zijn

eigen kantoor te krijgen: Diltopia! Tot de collega’s er

een stokje voor steken. Is er dan nog iets om naar uit

te zien? Jawel, de ‘ideale baas’ sterft een natuurlijke

dood op een donderdagmiddag… Drie dagen week-

end!

Film
El Metodo (Marcel Piñeyro, Spanje 2005)
■ Hoe verhoudt ambitie zich tot collegialiteit? Ons

laboratorium is de conferentiezaal van een multi-

national, waar zeven sollicitanten erachter komen

dat ze naar dezelfde topfunctie dingen. Is de sfeer

aanvankelijk sportief – moge de beste winnen – de

messenworden geslepen als blijkt dat de ‘groep’ zélf

de selectieprocedure moet uitvoeren. En dit geheel

volgens de Grönholm-methode: de zwakste sollici-

tanten moeten één voor één worden weggewerkt.

Dat diemetodo vol psychologischemindfucks is uit-
gevonden door de Duitsers in WO II, lijkt niet toe-

vallig met opdrachten als: jullie hebben de Apoca-

lyps overleefd, in de schuilkelder is plaats voor jullie

allemaal, behalve één. Bepaal wie… De conclusie? In

de proefopstellingmet zeven ratten in een kooi, ging

het er vriendelijker aan toe.

Televisieserie
Ally McBeal (David E. Kelly 1997-2002) (binnenkort
weer op tv)
■ Ooit haddenmannen liever geen vrouwen over de

werkvloer. Alsof er dan nog gewerkt zouworden! En-

kele feministische golven verder, had de vrouw haar

plek op de arbeidsmarkt veroverd. Zoals bijvoor-

beeld Ally McBeal, een jonge advocate die carrière

maakt bij een prestigieuze firma. Een waar rolmo-

del… Alhoewel. Ally is wel druk druk druk, maar

vooral om een man aan de haak te slaan. En het ad-

vocatenkantoor fungeert voornamelijk als oppik-

plek van collega’s en cliënten. Zo lijkt Ally elk voor-

oordeel over vrouwen te bevestigen. Maar de man-

nen flirten net zo hardmee. Je vraagt je af hoe er op

dat kantoor ooit nog winst gemaakt kan worden.

Misschien is The Wedding de naam van de allerlaat-

ste aflevering?

Film
Secretary (Steven Shainberg 2002)
■ De werkrelatie die het meest tot de verbeelding

spreekt, is die van de secretaressemet haar baas. Al-

les zit er in vervat; de man die leiding geeft, de on-

dergeschikte vrouw die gedienstig haar taken uit-

voert en ondertussen zorgt dat het haar hardwer-

kende baas aan niets ontbreekt. Hij is haar heer en

meester in de besloten omgeving van het kantoor.

Het is deze fantasie die in Secretarywordt uitgeleefd.
Waar meester (in de rechten) E. Edward Grey de tik-

fouten van zijn secretaresse Lee afstraft met billen-

koek. En Lee vervolgens nog meer tikfouten maakt,

en de flesjes correctievloeistof leeggiet. Het is span-

nend en broeierig, maar wel overduidelijk fictie.

Want waar wordt tegenwoordig nog op een typema-

chine getikt?
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